
 

W poniedziałek 5 marca klasy II „c” i III „e” wzięły udział w warsztatach „Uzależnienia XXI wieku”. 

Zostały one zorganizowane w ramach trwającego w szkole  Tygodnia Profilaktyki.  Zajęcia poprowadził 

pracownik z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Jednym z takich uzależnień jest INFOHOLIZM - uzależnienie od Internetu 

INFOHOLIZM – PLAGA XXI WIEKU 

Psychiatra Ivan Goldberg zaproponował 

kiedyś w formie żartu termin IAD (Internet 

Addiction Disorder) - uzależnienie od 

Internetu. Nie wiedział jeszcze wtedy, że 

wywołał wilka z lasu... 

Kiedy w końcu lat 50-tych XX wieku Związek 

Radziecki wystrzelił sztucznego satelitę o 

nazwie Sputnik, Departament Obrony Stanów 

Zjednoczonych powołał Agencję Badań 

Strategicznych (ARPA). Jej zadaniem było 

stworzenie technologii informacyjnych dla 

celów militarnych. Na początku lat 60-tych 

powstaje koncepcja sieci komputerowej. Jej 

główne założenia to ułatwienie kontaktów 

oraz współpracy pomiędzy naukowcami z różnych części kraju. W listopadzie 1969r. Uniwersytet 

Kalifornijski w Los Angeles przesłał do Stanford Research Institute w Palo Alto pierwszy pakiet informacji - 

był to początek rozwoju sieci o nazwie ARPANET. W styczniu 1983 roku nastąpiło rozdzielenie sieci 

ARPANET na militarną -MILNET i cywilną INTERNET. Pod koniec 1999r. liczba użytkowników Internetu 

przekroczyła 200 milionów i wciąż rośnie. 

 

Zwykle, gdy mowa jest o osobie uzależnionej mamy przed oczyma kogoś, kto 

nadużywa substancji psychoaktywnych, tj.  leków, alkoholu, narkotyków, itp. 

Okazuje się jednak, że wiele osób jest uzależnionych od pewnych zachowań. Wraz z 

rozwojem sieci komputerowych pojawił się nowy nałóg - infoholizm (inaczej: 

siecioholizm) - zdaniem niektórych lekarzy i psychologów wyjątkowo niebezpieczny. 

 

Osoby uzależnione od Internetu lub tym uzależnieniem zagrożone najczęściej spędzają 

czas na takich formach rozrywki jak: Internet Reality Chat (IRC) ,Gadu- Gadu, czaty 

na stronach WWW, itp. Usługi te służą do pisemnego porozumiewania się w czasie 

rzeczywistym z osobami korzystającymi z Internetu. W życiu codziennym olbrzymią 



rolę w komunikacji odgrywa tożsamość. O ile duży wpływ na postrzeganie i ocenę 

rozmówcy wywierają stereotypy związane z jego płcią, wiekiem, przynależnością 

kulturową, sposobem poruszania się, mówienia, o tyle w komunikacji 

za pośrednictwem Internetu brak tych informacji pozwala na zachowanie 

anonimowości i na manipulowanie swoją tożsamością. Internet pozwala na bycie 

każdemu tym, kim chce być, a jest to łatwe, bo nikt nie może tego sprawdzić. Właśnie 

dlatego sieciowe "komunikatory" na wiele osób działają jak silny magnes. 

 

Sieciowe gry towarzyskie to swego rodzaju interaktywny teatr. Rozgrywa się w różnych "światach" 

będących odzwierciedleniem przeszłości, wizjami przyszłości, a także tworami fantastycznymi - tekstową 

bądź graficzną rzeczywistością wirtualną. Gracze wcielają się w postacie poruszające się w przestrzeni 

opisywanej przez prowadzącego. Odrzucają swoje doświadczenia mieszkańca planety Ziemia XXI wieku 

i zaczynają czuć i myśleć tak jak np. "krasnolud z Kharaz-a-Kharak". 

Niejednokrotnie uczestnicy tych światów identyfikują się tak silnie z jakąś postacią, że zaczyna się zacierać 

granica pomiędzy nimi a nią. Strata 

postaci prowadzonej przez długi czas 

to jak strata bliskiej osoby. Są gracze, 

którzy przeżywają autentyczne 

załamanie. Fantastyczne scenariusze 

przenikają w warstwę snów, także tych 

na jawie. W trakcie sesji on-line gracze 

przeżywają prawdziwy strach, radość, 

niepokój. 

 

Grupy dyskusyjne to wielka "tablica 

ogłoszeniowa", na której toczą się 

dyskusje na wszystkie możliwe tematy 

i każdy kto chce zamieszcza tam swoje 

argumenty, pytania, cokolwiek. Jedna 

z najstarszych form zaznaczania swojej obecności w sieci. Bardzo czasochłonna 

dla tych, którzy chcieliby zaistnieć w świadomości innych grupowiczów i być 

na bieżąco z nowymi wpisami. 

Aukcje internetowe mają niebywały wręcz potencjał uzależniający: angażują swoich 

uczestników do walki w zdobywanie, w rywalizację z nieznanym konkurentem, 

zawierają w sobie pewien element ryzyka pociągający osoby z "duszą hazardzisty". 

Cała aukcja rozgrywa się na przestrzeni kilku dni, jej zakończenie jest określone co 

do minuty i rzetelnie odliczane. Można korespondować w jej czasie ze sprzedawcą 

lub czytać listy uwierzytelniające jego poprzednie transakcje. Aukcja sieciowa 

to niesamowicie rozkręcona machina - perfekcyjnie wyreżyserowany spektakl 

z udziałem widza, grający na emocjach 24 godziny na dobę.  

 

Zasoby Światowej Pajęczyny (WWW) są nieprzebrane. Na stronach internetowych można znaleźć wszystko 

ale poszukiwaniom trzeba niekiedy poświęcić mnóstwo czasu. A na każdej kolejnej stronie znajdujemy linki 

wiodące do nastepnych witryn - być może równie ciekawych. Na szczęście tak naprawdę mały potencjał 

uzależnienia tkwi w powszechnym i dobrze każdemu znanym surfowaniu po stronach WWW - jakieś 7% 

badanych internautów przyznaje się do "nadużyć" na tym polu. 

 

 



 

Wszystkie osoby uzależnione od Internetu mają ten sam schemat działania. 

Na początku występuje zainteresowanie nowością jaką jest dla nich Internet, 

później następuje sprecyzowanie zainteresowań związanych z Internetem, aż 

wreszcie stopniowe zagłębianie się w nałóg. To w konsekwencji prowadzi do zaniku 

więzi emocjonalnych z osobami najbliższymi, do zaniedbywania obowiązków 

w pracy lub w szkole, wreszcie do zrujnowania własnego zdrowia. 
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